
Bestyrelsesmøde .d 20. august 2013 i Rytterstuen kl. 19.00 

 

Fremmødte: Torben, Lise, Maibritt, Anni, Anette, Linda og Birte 

 

Mødet blev åbnet med et glas champagne p.g.a den nye bund næsten er  

i hus.  

 

1. ref.  følgende udeståender: 

* vi arbejder på at blive certificeret. Anni og Birte kigger på det.  

* Førstehjælpskursus for elever/voksne Linda arbejder på sagen. 14 på et hold  

   3-4 timer lørdag/søndag hverdagsaften ?? 

2. økonomien ser rigtig fornufting. 

3. idekasse – ingen 

4. Sponsorater ingen udover springsponsor som er kommet i hus og nu brugt til ny bund.  

5. Legatsøgning. IAB 

6. Arrangementskalender: Elev 14. 15. september Maibritt kan ikke d. 14.  og D-stævner i septem-

ber planlagt, Linda kan ikke d. 28. lørdag formiddag. 

Bedre planlægning til begge arrangementer specielt til spring arrangement bane opbygning, bane 

personale + nedtagning af spring. Linda laver opslag omkring hjælpere.   

Julearrangement d. 30 november (med spejderne) 

Rømøtur gerne første weekend i efterårsferien. Birte kontakter dem og booker 40 heste og laver 

opslag 

Falck – kursus Linda 

31. august. Åbenthus + fejring af ny restaureret ridebanebund kl. 15.00 

7. Bokse i privatstald 16 bokse: Lise 3 Franziska 3 JORK til materiel 2 bokse. Efterskole 2 stk. Mai-

britt 1 stk.  

8. Undervisning der er fyldt rimeligt op og der er kommet en del nye. Vedr. spring hos Nickie op-

retter vi et hestehold kl. 18.00 

9. Børneattester Torben Printer og vi får dem udfyldt for alle på ny. 

10. Elevheste ok  

11. Hø ok 

12. Spåner evt. løs vægt. Lise undersøger i samråd med Christian + spåner i baller i tyskland.  

Birte har kontaktet Hans Jørgen igen for at høre om flagstangsfabrikken er i gang igen.  

13. Gren reol der er kommet en vogn til JORK som kan bruges til formålet …..  

14. Dræn af springbaner flyttes til 2014 eller til der igen er penge på sponsorkontoen.  

15. Klub udvikling: afventer DRF / distriktet.  

16.  Næste møde: Tirsdag d. 24. september hovedsagelig D-stævne arrangement. Kl. 19.00 

17. Linda har givet Mette en lille seddel vedr. donation til diverse arrangementer gennem FB – vi 

kan ikke huske hvad det hedder.  

 

Heppekoret fra 2012 har stadig 1000 kr. til rådighed i klubben, find på noget og brug dem til. Lin-

da, Anette, Anni og Birte går hjem og spørger pigerne hvad de kunne tænke sig.  

  

Torben spurgte til hvordan arbejdet i stalden er gået over sommeren da stalden jo er blevet rigtig 

flot, og rigtig mange af vore elever har bemærket hvor flot der er blevet. Stor tak til alle som har 

hjulpet. 

 

Folde/byggegrunde. Ingen har hørt noget omkring dem.  

 

 

 

 

 


